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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.3
Amatas novadā

2010.gada 18.februārī

Sēde sasaukta plkst. 14:00
Sēdi atklāj plkst. 14:00
Darba kārtība:
1. Par Amatas novada pašvaldības 2010.gada budžetu.
2. Par Amatas novada pašvaldības finansējumu interešu izglītībai.
3. Par saistošo noteikumu „Par Amatas novada pašvaldības palīdzību bāreņiem
un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem līdz pilngadībai un pilngadību
sasniegušajiem” apstiprināšanu.
4. Par Amatas novada pašvaldības autotransportu.
5. Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā.
6. Par novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāva izmaiņām.
7. Par konkursa nolikuma apstiprināšanu.
8. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
10. Par Pētera ielas nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā.
11. Par Spāres speciālās internātskolas projektu.
12. Par pašvaldības sociālā dienesta reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā.
13. Iesniegumu izskatīšana.
13.1.
Par nodokļu atlaidēm politiski represētajām personām.
13.2.
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
13.3.
Par nekustamā īpašuma nosaukuma apstiprināšanu.
13.4.
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
13.5.
Par piegādātās siltumenerģijas maksas samazināšanu.
13.6.
Par pirkuma maksas samazināšanu.

Sēdi vada : Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Protokolē: pašvaldības administrācijas darbiniece Maija Žīgure
Piedalās:
Deputāti:
Elita Eglīte, Māra Ontužāne, Ingrīda Lāce, Sarmīte Sviderska, Laila
Puncule, Pēteris Sockis, Āris Kazerovskis, Solvita Krastiņa, Jānis Sekste, Mārtiņš
Andris Cīrulis, Modris Veitners, Valdis Lācis, Tālis Šelengovs, Arnis Zvaigzne.
Novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis.
Novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka.
Novada pašvaldības Finanšu nodaļas ekonomiste Silvija Girucka.
Novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Arvīds
Lukjanovs.
Novada pašvaldības Sociālā dienesta speciāliste Linda Bunkovska.
Nītaures pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Ķauķīte.
Nepiedalās deputāts Andris Jansons.
Nr.1
Par Amatas novada pašvaldības 2010.gada budžetu
Ziņo novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: M.Veitners, J.Sekste, A.Zvaigzne, T.Šelengovs, E.Eglīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu „Lai
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums:...
2)izstrādāt un apstiprināt pašvaldības budžetu”, 21.panta pirmās daļas 2.punktu „Dome
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var:... 2)apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta
izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, 46.pantu „Pašvaldība patstāvīgi
izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta
apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas,
ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības
domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs. Saistošos noteikumus par pašvaldības
budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem pašvaldība triju dienu laikā rakstveidā
vai elektroniskā veidā nosūta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai
zināšanai.”, ievērojot likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un likumu „Par pašvaldību
budžetiem” un saskaņā ar Amatas novada domes 2010.gada 15.februāra Finanšu
komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 13 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris
Kazerovskis,
Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste,
Modris Veitners ; PRET-nav, ATTURAS- 1 – Tālis Šelengovs)
nolemj:

1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.5 projektu „Amatas novada pašvaldības
budžets 2010.gadam” saskaņā ar pielikumu.
2. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi
pieejami Amatas novada pašvaldības domes ēkā un Amatas, Nītaures, Skujenes
un Zaubes pagastu pārvaldēs.
Nr.2
Par Amatas novada pašvaldības finansējumu interešu izglītībai.
Ziņo novada domes Finanšu nodaļas vadītāja Agita Bičuka
Izsakās deputāti: P.Sockis, L.Puncule, E.Eglīte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un 21.panta
2.punktu, Spāres speciālās internātskolas direktora P.Socka iesniegumu un saskaņā ar
Amatas novada domes 2010.gada 15.februāra Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris
Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis
Šelengovs, Modris Veitners ; PRET-nav, ATTURAS-nav)
nolemj:
1. No Amatas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem piešķirt Spāres
speciālajai internātskolai LVL 312.00 (Trīs simti divpadsmit lati, 00 santīmi)
mēnesī finansējumu interešu izglītības programmu realizācijai par laika posmu no
2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.augustam.
2. Spāres speciālajai internātskolai (direktors Pēteris Sockis) piešķirto finansējumu
izlietot atbilstoši mērķim.

Nr.3
Par saistošo noteikumu „Par Amatas novada pašvaldības palīdzību bāreņiem
un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem līdz pilngadībai un pilngadību
sasniegušajiem” apstiprināšanu
Ziņo pašvaldības Sociālā dienesta speciāliste Linda Bunkovska
Izsakās deputāti: L.Puncule, S.Sviderska, E.Eglīte
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris
Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis
Šelengovs, Modris Veitners ; PRET-nav, ATTURAS-nav)
nolemj:
1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 4 „ Par Amatas novada pašvaldības palīdzību
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem līdz pilngadībai un
pilngadību sasniegušajiem” projektu.

2. Pēc parakstīšanas triju dienu laikā rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt
saistošos noteikumus Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.
3. Saistošos noteikumus pēc Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
atzinuma saņemšanas publicēt vietējā laikrakstā un izlikt redzamā vietā Amatas
novada domes ēkā un Amatas, Skujenes, Nītaures un Zaubes pagastu pārvaldēs.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas vietējā
laikrakstā „Amatas Avīze”.

Nr.4
Par Amatas novada pašvaldības autotransportu
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās deputāti: J.Sekste, T.Šelengovs, P.Sockis, L.Puncule, E.Eglīte
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 28.decembra noteikumiem Nr.
1666 „Kārtība, kādā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliek labumu, kas gūts,
izmantojot darba devēja vieglo pasažieru automobīli personīgām vajadzībām” un bijušo
pašvaldību – Amatas novada, Nītaures, Zaubes un Skujenes pagastu padomju izdotajiem
rīkojumiem par pašvaldību autotransporta stāvvietām, kā arī sagatavoto Pielikumu Nr. 1.
„Pašvaldības autotransports uz 01.02.2010.”, saskaņā ar Amatas novada domes
15.02.2010. gada 15.februāra Finanšu komitejas atzinumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris
Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis
Šelengovs, Modris Veitners ; PRET-nav, ATTURAS-nav)
nolemj:
1. Apstiprināt
novada domes autotransporta stāvvietas sākot ar 2010.gada
19.februāri.
2.Noteikt, ka darbinieki, kas lieto novada domes autotransportu tikai darba
vajadzībām, un, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 28.decembra noteikumiem
Nr. 1666 „Kārtība, kādā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliek labumu, kas gūts,
izmantojot darba devēja vieglo pasažieru automobili personīgām vajadzībām”
nemaksā noteikto nodokli, līdz 2010. gada 26.februārim iesniedz Amatas novada
domē iesniegumu, ka to rīcībā nodotais autotransports netiek un netiks izmantots
privātām vajadzībām.
3. Noteikt, ka darbinieki, kas lieto novada domes autotransportu un saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumiem maksā noteikto nodokli, līdz 2010. gada
26.februārim iesniedz Amatas novada domē iesniegumu, ka piekrīt nodokļa
samaksai.
4. Saskaņā ar sarakstu „No uzskaites noņemamie” , uzdot novada domes
izpilddirektoram Mārim Timermanim veikt minētā transporta noņemšanu no
CSDD uzskaites, veikt transporta vienību novērtēšanu un tā norakstīšanu vai
nodošanu izsolei.
5. Uzdot novada domes izpilddirektoram līdz 2010.gada 1.martam, saskaņā ar
augstākminēto Ministru kabineta noteikumiem, sagatavot informāciju par domes

autotransportu un nodoklim pakļauto autotransporta sarakstu nodot Valsts
Ieņēmumu dienestam.
6. Uzdot novada domes izpilddirektoram veikt Ministru kabineta 2009.gada
28.decembra noteikumu Nr. 1666 „Kārtība, kādā ar iedzīvotāju ienākuma
nodokli apliek labumu, kas gūts, izmantojot darba devēja vieglo pasažieru
automobili personīgām vajadzībām” ievērošanas uzraudzību Amatas novada
pašvaldībā.

Nr.5
Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās deputāti: Ā.Kazerovskis, V.Lācis
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo
māju privatizāciju” 32.panta pirmo daļu, un 34.pantu un, lai pabeigtu Amatas novada
pašvaldībai piederošas privatizācijai nodoto dzīvojamo māju privatizāciju, jo uz dzīvokli
Nr.5 Drabešu pagasta „Krācēs 1”, un dzīvokļiem Nr.1 un Nr.2 Drabešu pagasta „Krācēs
2” novada dzīvojamo māju privatizācijas komisija nav saņēmusi privatizācijas
pieteikumus,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris
Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis
Šelengovs, Modris Veitners ; PRET-nav, ATTURAS-nav)
nolemj:
1. Reģistrēt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu nr.5 dzīvojamā mājā „KRĀCES 1” ,
Drabešu pagastā, Amatas novadā, kā atsevišķu dzīvokļa īpašumu.
2. Reģistrēt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumus nr.1 un nr.2
dzīvojamā mājā
„KRĀCES 2”, Drabešu pagastā, Amatas novadā
kā atsevišķus dzīvokļa
īpašumus.

Nr.6
Par novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāva izmaiņām
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Ziņo deputāti: J.Sekste, M.Veitners, E.Eglīte
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris
Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis
Šelengovs, Modris Veitners ; PRET-nav, ATTURAS-nav)
nolemj:
Izdarīt grozījumus Amatas novada domes 2009.gada 5.augusta sēdē Nr.12
lēmumā „Par Administratīvās komisijas apstiprināšanu”, izsakot to šādā
redakcijā:
„Izveidot Amatas novada Administratīvo komisiju sekojošā sastāvā:
Juris Suseklis,

Teiksma Riekstiņa,
Līvija Ķauķīte,
Andris Cīrulis,
Aleksandra Freivalde.”
Nr.7
Par konkursa nolikuma apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās deputāti: E.Eglīte, J.Sekste
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris
Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis
Šelengovs, Modris Veitners ; PRET-nav, ATTURAS-nav)
nolemj:
Apstiprināt atklāta konkursa „Amatas novada Skujenes pagasta autoceļa posma
Skujene-Amatas asfaltbetona seguma izbūve” (iepirkuma identifikācijas numurs ANP/03
ELFLA) nolikumu.
Nolikuma teksts sēdes protokola pielikumā.

Nr.8
Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: J.Sekste, T.Šelengovs, P.Sockis
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris
Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis
Šelengovs, Modris Veitners ; PRET-nav, ATTURAS-nav)
nolemj:
Apstiprināt noslēgtos zemes nomas līgumus:
1. Ainārs Lazdiņš iznomā Sandim Lazdiņam zemi 21,0 ha platībā, kadastra
numurs 4268 005 0027.
2. Ingrīda Ķeizare-Auziņa iznomā Edgaram Gribam zemi 0,16 ha platībā
Drabešu pagasta „Ozolkalnos”.
3. Ingrīda Ķeizare-Auziņa iznomā Larisai Andžānei zemi 0,16 ha platībā
Drabešu pagasta „Ozolkalnos”.
4. Ingrīda Ķeizare-Auziņa iznomā Vjačeslavam Smirnovam zemi 0,16 ha platībā
Drabešu pagasta „Ozolkalnos”.

Nr.9
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, M.Veitners, M.Ontužāne

Saskaņā ar zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 2008.gada 11.decembra
noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem” un Amatas
novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par Amatas novada teritorijas
plānojumiem”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris
Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis
Šelengovs, Modris Veitners ; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Amatciems 3” Drabešu pagasta
saimniecību „Jaunjūgas”, „Brenči 1”, ‘Vīteņi”, „Zivtiņas”, Pagasta ceļš 1”,
„Pagasta ceļš 12” robežu pārkārtošanai.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Amatas pagasta
„Vidus Celmi”zemes gabalam ar kadastra numuru 4242 004 0025.
Pilns lēmumu teksts sēdes protokola pielikumā.

Nr.10
Par Pētera ielas nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
Arvīds Lukjanovs
Izsakās deputāti: J.Sekste, P.Sockis, M.Ontužāne
Amatas novada pašvaldība ir saņēmusi 2010.gada 26.janvāra vēstuli Nr.1-24/179.
par Amatas novada pašvaldībai piederošā Pētera ielas posma nodošanu Cēsu novada
pašvaldības īpašumā.
Amatas novada pašvaldība ir nosūtījusi atbildes vēstuli, par to, ka Amatas
novada pašvaldība Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) 3.2.1.pasākuma „Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros ir realizējusi infrastruktūras projektu „Amatas
novada autoceļa Pētera iela – Meijermuiža – Vāļi – Rakši posma Meijermuiža – Vāļi
rekonstrukcija”. Sakarā ar projekta „Amatas novada autoceļa Pētera iela – Meijermuiža –
Vāļi – Rakši posma Meijermuiža – Vāļi rekonstrukcija” realizāciju Amatas novada
pašvaldība ir ieinteresēta nākotnē arī Līgatnes ielas (posmā no Pētera ielas līdz Cēsu
pilsētas robežai) autoceļa sakārtošanai. Apsverot ieceri par Amatas novada pašvaldībai
piederošās Pētera ielas posma nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā, atbildes
vēstulē Amatas novada pašvaldība piedāvā veikt īpašumu apmaiņu un lūdz nododot bez
atlīdzības Amatas novada pašvaldības īpašumā Līgatnes ielu posmā no Pētera ielas līdz
Cēsu pilsētas robežai.
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris
Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis
Šelengovs, Modris Veitners ; PRET-nav, ATTURAS-nav)
nolemj:
1. Piekrist veikt nekustamo īpašumu „Pētera iela” (kadastra numurs 42460020564)
un „Pētera iela- Cēsu ceļš” (kadastra numurs 4246 001 0121) un „Līgatnes iela”
posmā no Pētera ielas līdz Cēsu pilsētas robežai (kadastra numurs 42010071663)

apmaiņai pret citu Cēsu pašvaldības piederošu nekustamo īpašumu, kas robežojas
ar Amatas novada teritoriju.
2. Galīgo lēmumu par nekustamo īpašumu maiņu pieņemt nākamajā domes sēdē
pēc Cēsu novada pašvaldības atbildes saņemšanas.
Nr.11
Par Spāres speciālās internātskolas projektu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: L.Puncule, P.Sockis, I.Lāce
LR Izglītības un zinātnes ministrija ir uzaicinājusi iesniegt projekta iesniegumu
Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajā darbības programmas papildinājuma
3.1.3.3.1. apakšaktivitātē „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma
uzlabošana”. Ir sagatavots projekts un projekta pieteikuma izstrāde ir notikusi saskaņā ar
LR Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumu Nr.940 „Noteikumi par
darbības programmas „ Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.3.1.
apakšaktivitāti „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”” .
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris
Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis
Šelengovs, Modris Veitners ; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:
4. Iesniegt projektu konkursam un realizēt Amatas novada teritorijā projektu
„Spāres speciālās internātskolas pieejamības un sasniedzamības infrastruktūras
uzlabošana”.
a. Kopējās projektam nepieciešamās izmaksas ir LVL 98 392,00 ( deviņdesmit
astoņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit divi lati);
b. Pašvaldības finansējuma daļa attiecināmās izmaksās sastāda LVL 14 639,00 (
četrpadsmit tūkstoši seši simti trīsdesmit deviņi lati).
5. Noteikt atbildīgo personu par projekta izstrādi un realizāciju – Elitu Eglīti –
Amatas novada domes priekšsēdētāju.

Nr.12
Par pašvaldības Sociālā dienesta reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā
Ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Māris Timermanis
Izsakās deputāti: I.Lāce, S.Sviderska
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2001.gada 27.marta noteikumu Nr.150
„Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju
Valsts ieņēmumu dienestā” 4.3. punktu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris
Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis
Šelengovs, Modris Veitners ; PRET-nav, ATTURAS-nav),
nolemj:

1. Reģistrēt Valsts ieņēmumu dienestā Amatas novada pašvaldības Sociālo
dienestu kā pašvaldības struktūrvienību.
2. Reģistrāciju uzdot veikt Amatas novada pašvaldības izpilddirektoram Mārim
Timermanim līdz 2010.gada 1.aprīlim.

Nr.13
Iesniegumu izskatīšana

Nr.13.1
Par nodokļu atlaidēm politiski represētajām personām
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: V.Lācis, J.Sekste, I.Lāce
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, kas
nosaka, ka „politiski represētajām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju
apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo
personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa
ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots
saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā
darbībā, šai daļai nodokļa atvieglinājums netiek piemērots”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris
Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis
Šelengovs, Modris Veitners ; PRET-nav, ATTURAS-nav)
nolemj:
Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa summas samazinājumu par 50 % politiski
represētajām personām:
1. Elvīrai Kubliņai – nekustamais īpašums Amatas pagasta „Birznieki”.
2. Pēterim Bīberam – nekustamais īpašums Amatas pagasta „Jāņkalni”.
3. Mārim Suipem – nekustamais īpašums Amatas pagasta „Bērzkalni”.
4. Jānim Suipem – nekustamais īpašums Amatas pagasta „Strautiņi”.
5. Artūram Bērziņam – nekustamais īpašums Amatas pagasta „Kalna Lepekšas”.
6. Guntim Baumanim – nekustamie īpašumi Amatas pagasta „liepu iela 10”,
„Lejas Aaprnieki”, „Aparnieki 1”.
7. Jānim Guntaram Bērziņam – nekustamais īpašums Amatas un Drabešu
pagasta „Skaru iela 2”.
8. Zigfrīdam Sērmūkslim- nekustamais īpašums Drabešu pagasta „Skolaskalns”.
9. Dzidrai Ķenģei – nekustamais īpašums Drabešu pagasta „Vanagi”.
10. Artūram Kalnietim – nekustamais īpašums Drabešu pagasta Kumadas iela 11.
11. Jānim Imantam Ēvelem- nekustamais īpašums Drabešu pagasta „Lejas
Smīdes”.
12. Imantam Bernardam Blauam- nekustamais īpašums Drabešu pagasta
„Vītegas”.

13. Vinetai Avenai- nekustamais īpašums Drabešu pagasta „Jaunmājas”.
14. Krīvam Zariņam – nekustamais īpašums Drabešu pagasta „Dārzkalni”.
15. Valdim Aizupietim – nekustamais īpašums Drabešu pagasta „Dārza māja”.
16. Dainai Dombrovskai – nekustamais īpašums Drabešu pagasta „Jansoni”.
17. Andrejam Knēžam – nekustamais īpašums Drabešu pagasta „Skudras”.
18. Gaidai Lietuvietei – nekustamais īpašums Drabešu pagasta „Gaidas”.
19. Baibai Eglītei – nekustamie īpašumi Drabešu pagasta „Veczeltkalni”,
„Vecrožkalni”, „Simtēni 2”, „Simtēni”.
20. Pēterim Kļaviņam – nekustamais īpašums Nītaures pagasta „Lejas Vīciepi”.
21. Harijam Ivanovam – nekustamais īpašums Nītaures pagasta „Kalna Vieļavas”.
22. Melitai Kupčai – nekustamais īpašums Nītaures pagasta „Lakstīgalas”.
23. Imantam Ankoriņam- nekustamais īpašums Nītaures pagasta „Kārkļi”.
24. Andrim Ūdrim – nekustamais īpašums Nītaures pagasta „Lejas Kuilēni”.
25. Jānim Gulbim – nekustamais īpašums Nītaures pagasta „Imantas”.
26. Ģirtam Rozītim – nekustamais īpašums Nītaures pagasta „Ūbeles”.
27. Ilzei Haberlingai – nekustamais īpašums Nītaures pagasta „Gitas”.
28. Jānim Lūsim – nekustamais īpašums Skujenes pagasta „Jaundekmeri”.
29. Florijai Kalniņai – nekustamais īpašums Skujenes pagasta „Ziedugravas”.
30. Visvaldim Jurgenam – nekustamais īpašums Skujenes pagasta „Lejas Šūkāti”.
31. Konstantīnam Rozmanim – nekustamais īpašums Skujenes pagasta „Lejas
Mazbēreni”.
32. Vasilijam Rozmanim – nekustamais īpašums Skujenes pagasta „Jaunvārpas”.
33. Inesei Līcītei – nekustamais īpašums Skujenes pagasta „Siši”.
34. Annai Ausmai Konovalovai – nekustamais īpašums Skujenes pagasta
„Mētras”.
35. Baibai Polei – nekustamais īpašums Skujenes pagasta „Auciems”.
36. Jānim Ozolam – nekustamais īpašums Skujenes pagasta „Medņi”.
37. Ausmai Riemerei – nekustamais īpašums Zaubes pagasta „Lejas Puntuži”.
38.
Laimonim Mazpolim- nekustamais īpašums Zaubes pagasta „Klintis”.
39. Nellijai Šedjko- nekustamais īpašums Zaubes pagasta „Lejas Dukšas”.
40. Gunāram Kārlim Štrombergam – nekustamais īpašums Zaubes pagasta
„Siliņi”.
41. Inārai Tračumai – nekustamais īpašums Zaubes pagasta „Kliģenes
ūdensdzirnavas”.
42. Sigurdam Viesturam Hincenbergam – nekustamais īpašums Zaubes pagasta
„Kalna Sulas”.
Nr.13.2
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
Arvīds Lukjanovs
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, M.Veitners
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 9.panta pirmo daļu, LR
Ministru kabineta noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”10.3. punktu un Amatas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.17
„Par Amatas novada teritorijas plānojumiem”,

Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris
Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis
Šelengovs, Modris Veitners ; PRET-nav, ATTURAS-nav)
nolemj:
1.Neiebilst nekustamā īpašuma Amatas pagasta „Skujas” zemes gabala ar
kadastra numuru 4242 001 0042 sadalīšanai.
2. Neiebilst nekustamā īpašuma Drabešu pagasta „Veļķi” zemes gabala ar
kadastra numuru 4246 008 0001 sadalīšanai.
3. Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi saskaņā ar lēmumiem pievienoto zemes
ierīcības projekta darba uzdevumu.
Pilns lēmuma teksts sēdes protokola pielikumā.

Nr.13.3
Par nekustamā īpašuma nosaukuma apstiprināšanu
Ziņo novada pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
Arvīds Lukjanovs
Izsakās deputāti: M.Veitners, L.Puncule
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris
Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis
Šelengovs, Modris Veitners ; PRET-nav, ATTURAS-nav)
nolemj:
1. Piešķirt jaunu nosaukumu „Kļaviņēni” nekustamā īpašuma Nītaures pagasta
„Lazdas” zemes vienībai ar kadastra numuru 4268 012 0050.
2. Piešķirt jaunu nosaukumu „Kaļķu gravas”, nekustamajam īpašumam Zaubes
pagastā, zemes vienībai ar kadastra numuru 4296 007 0040.
Pilns lēmumu teksts sēdes protokola pielikumā.

Nr.13.4
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: T.Šelengovs, P.Sockis, M.A.Cīrulis
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 1994.gada 7.jūnija noteikumiem Nr.110
„Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma
pirmpirkuma tiesības”,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris
Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis
Šelengovs, Modris Veitners ; PRET-nav, ATTURAS-nav)
nolemj:

1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Amatas novada
Nītaures pagastā ar nosaukumu „Vecīši”, sastāvoša no 3 zemes gabaliem 63,3
ha platībā.
2. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Amatas novada
Drabešu pagastā ar nosaukumu „Pļavu Veļķi”, kas sastāv no zemes gabala
5,01 ha platībā.
3. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Amatas novada
Drabešu pagastā ar nosaukumu „Čipstes”, kas sastāv no zemes gabala 0,7032
ha platībā un jaunbūves.
4. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Amatas novada
Drabešu pagastā ar nosaukumu „Puriņi 1”, kas sastāv no zemes gabala 1,04 ha
platībā.
5. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Amatas novada
Skujenes pagastā ar nosaukumu „Bērzkalni”-5, kas sastāv no zemes gabala
18,6 ha platībā un jaunbūves.
Pilns lēmumu teksts sēdes protokola pielikumā.

Nr.13.5
Par piegādātās siltumenerģijas maksas samazināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: S.Krastiņa, L.Puncule, T.Šelengovs, Ā.Kazerovskis
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris
Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis
Šelengovs, Modris Veitners ; PRET-nav, ATTURAS-nav)
nolemj:
1. Samazināt, sākot ar 2010.gada 1.februāri, ikmēneša maksājumus par piegādāto
siltumenerģiju 50 % apmērā:
1.1. Ulda Vasiļevska ģimenes ārsta prakses vietā Skujenes pagastā,
1.2. Olitas Elmeres ģimenes ārsta prakses vietā Zaubes pagastā,
1.3. Frizieres Anitas Slavēnas-Vegneres nomātajās darba telpās Skujenes
pagastā.
2. Noteikt, ka turpmāk novada dome pieņem attiecīgu lēmumu par atlaides
piemērošanu par piegādāto siltumenerģiju pēc pakalpojuma saņēmēja iesnieguma
saņemšanas un tā izvērtēšanas domes Finanšu komitejā, pamatojoties uz
komitejas sniegto atzinumu.
3. Uzdot Amatas novada Saimniecības nodaļai veikt attiecīgu pārrēķinu un izdarīt
izmaiņas noslēgtajos telpu nomas līgumos.
4. Maksājumu atvieglinājumi ir spēkā līdz jauna
novada domes lēmuma
pieņemšanai.
Nr.13.6

Par pirkuma maksas samazināšanu
Ziņo novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte
Izsakās deputāti: J.Sekste, T.Šelengovs, V.Lācis
Izskatījusi SIA „XTRA” direktora Andra Opmaņa iesniegumu par pirkuma
maksas samazināšanu sakarā ar Cēsu rajona padomes nekustamā īpašuma
„Administratīvā ēka” iegādi,
Amatas novada dome, atklāti balsojot (PAR 14 – Elita Eglīte, Māra Ontužāne,
Ingrīda Lāce, Pēteris Sockis, Sarmīte Sviderska, Laila Puncule, Solvita Krastiņa, Āris
Kazerovskis, Arnis Zvaigzne, Mārtiņš Andris Cīrulis, Valdis Lācis, Jānis Sekste, Tālis
Šelengovs, Modris Veitners ; PRET-nav, ATTURAS-nav)
nolemj:
Samazināt pirkuma maksu par nekustamo īpašumu Drabešu pagasta
„Administratīvā ēka” atbilstoši ēkas kadastrālajai vērtībai, attiecīgi samazinot arī
ikmēneša maksājumus.

Sēdi slēdz plkst. 17:10

Sēdes vadītājs

E.Eglīte

Sēdes protokoliste

M.Žīgure

Amatas novadā

2010.gada 18.februārī
Nr.4

Saistošie noteikumi

APSTIPRINĀTI
ar Amatas novada domes 18.02.2010.
lēmumu (prot. Nr.3)

Par Amatas novada pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas
Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma
12.panta ceturto daļu un 43.panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr.857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez
vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"
27., 29., 30., 31., 31.¹, 31.², 36.¹punktu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Šo saistošo noteikumu mērķis ir noteikt valsts paredzēto sociālo garantiju apmēru
un pašvaldības palīdzības saņemšanas kārtību pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem (turpmāk - bāreņi) pēc ārpusģimenes aprūpes
izbeigšanās.
2. Tiesības saņemt šajos saistošajos noteikumos paredzēto pašvaldības palīdzību ir
bāreņiem, par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Amatas novada
pašvaldības bāriņtiesa.
3. Lai saņemtu šajos saistošajos noteikumos paredzēto pašvaldības palīdzību, bārenis
vēršas ar iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, lēmumu par bērna
ārpusģimenes aprūpi (oriģinālu) un apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai:
3.1. Amatas novada Sociālajā dienestā atbilstoši deklarētajai vai faktiskajai
dzīvesvietai Amatas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
II. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

4. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir divu valsts sociālā nodrošinājuma
pabalstu apmērā. ( Ls 90.00)
5. Tiesības saņemt pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir no dienas, kad bārenim
beigusies ārpusģimenes aprūpe audžuģimenē, pie aizbildņa vai internātskolā. Par
dokumentu, kas apliecina, ka beigusies ārpusģimenes aprūpe internātskolā, uzskatāms
internātskolas, kurā bārenis ir bijis ievietots, izglītības dokuments vai internātskolas
izsniegta izziņa, ka bārenis ir atskaitīts no mācību iestādes.
III. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei
6. Vienreizējā pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir Ls
175. Pabalstu atļauts izsniegt arī sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā.
7. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra
iegādei bārenim ir neatkarīgi no tā, vai viņš ir saņēmis pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā. Šīs tiesības saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam.
IV. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bāreņiem - mācību iestāžu audzēkņiem
8. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bāreņiem - mācību iestāžu audzēkņiem tiek
noteikts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā. (Ls 45)
9. Tiesības saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem ir bārenim, ja viņš turpina:
9.1. mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt
valsts atzītus vispārējās izglītības dokumentus vai kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus
profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un ja
bārenis saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību
sekmīgi apgūst izglītības programmu;
9.2. studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un
ja bārenis saskaņā ar studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību
sekmīgi apgūst studiju programmu. Pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukuma laikā un
to atjauno, ja studijas tiek atsāktas. Par studiju pārtraukšanu studiju procesu regulējošajos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bārenim ir pienākums nekavējoties informēt
Amatas novada pašvaldības Sociālo dienestu, kas izmaksā pabalstu ikmēneša
izdevumiem.
10. Sociālais dienests šo saistošo noteikumu IV nodaļā minētā pabalsta piešķiršanai
ne retāk kā divas reizes gadā pieprasa informāciju no vispārējās vai profesionālās

izglītības iestādes, augstskolas vai koledžas par to, ka bārenis turpina sekmīgi apgūt
izglītības programmu vai studiju programmu. Uz iesnieguma un klāt pievienoto
dokumentu pamata pabalsti tiek izmaksāti ne vairāk kā par 12 mēnešiem kalendārajā
gadā

VI. Pabalsts audžuģimenei
11. Pabalsts paredzēts bērna uzturam, apģērba un mīkstā inventāra iegādei.
11.1 Pabalsts tiek piešķirts ģimenei, saskaņā ar Amatas novada Bāriņtiesas lēmumu
par bērna ievietošanu attiecīgā audžuģimenē, kurai ar Bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts
audžuģimenes statuss un ar kuru ir noslēgts līgums par bērna uzturēšanu.
11.2. Pašvaldības ikmēneša pabalsts audžuģimenē ievietotā bērna uzturēšanai ir Ls
70,-.
11.3. Pašvaldības ikmēneša pabalsts audžuvecākiem, kuri savu pamatdzīvesvietu
deklarējuši Amatas novadā, tiek izmaksāts vienam no audžuvecākiem .
11.4. Ja bērna uzturēšanās audžuģimenē tiek izbeigta pirms līgumā noteiktā termiņa,
Bāriņtiesa nekavējoties par to informē Amatas novada Sociālo dienestu.
11.5. Ja bērns nodots audžuģimenei uz laiku, kas ir mazāks par vienu mēnesi, Amatas
novada pašvaldība apņemas maksāt audžuģimenei atlīdzību par audžuģimenes
pienākumu pildīšanu Ls 80 apmērā mēnesī ( ja bērns audžuģimenē ir ilgāk par
vienu mēnesi, tad VSAA maksā Ls 80,- līguma kopiju nosūtot triju darbdienu
laikā).

V. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
12. Amatas novada pašvaldības Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu
vai atteikumu to piešķirt pieņem ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no dienas, kad
saņemts bāreņa iesniegums. Sociālais dienests rakstveidā informē bāreni par pieņemto
lēmumu, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību. Ja
administratīvajā aktā apstrīdēšanas termiņš nav norādīts, to var apstrīdēt Amatas novada
pašvaldībā viena gada laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas.

13. Pašvaldības lēmumu klients var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā administratīvajā
aktā norādītajā termiņa un kārtībā. Ja administratīvajā aktā apstrīdēšanas termiņš nav
norādīts, to var apstrīdēt viena gada laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas.
VI. Noslēguma jautājumi
14. Saistošie noteikumi publicējami Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
45.pantā paredzētajā kārtībā, kā arī Amatas novada pašvaldības mājas lapā un Amatas
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Amatas Vēstis”.
15. Amatas novada Sociālais dienests ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes
ievērošanu.
16. Amatas novada pašvaldības Sociālo jautājumu komiteja ir atbildīga par saistošo
noteikumu izpildes novērošanu.

Amatas novada pašvaldības priekšsēdētāja

E.Eglīte

Pielikums
Apstiprināts ar
Amatas novada domes
2010.gada 18.februāra lēmumu

(sēdes protokols Nr.3)

Amatas novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.5
„Amatas novada pašvaldības budžets 2010.gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu
un 46.pantu,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu

Pamatojoties uz Amatas novada domes 15.02.2010. Finanšu komitejas atzinumu, Amatas
novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības konsolidēto pamatbudžetu 2010.gadam:
1.1. ieņēmumos 3 420 082 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1;
1.2. izdevumos 3 439 307 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības konsolidēto speciālo budžetu
2010.gadam:
2.1. ieņēmumos 132 147 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.2;
2.2. izdevumos 133 171 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu, galvojumu un citu saistību pārskatu
saskaņā ar pielikumu Nr.3.
4. Apstiprināt Amatas novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmi
2010.gadam saskaņā ar pielikumu Nr.4
5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Amatas novada pašvaldības 2010.gada
budžetu saskaņā ar pielikumu Nr.5.
6. Noteikt, ka tāmi par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem sagatavo
2010.gadā faktiski saņemto un uz gada sākumu atlikumā esošo līdzekļu apjomā.
7. Pilnvarot Amatas novada domes priekšsēdētāju Elitu Eglīti uz rīkojuma pamata
veikt naudas līdzekļu noguldījumus Latvijas bankās.
8. Noteikt, ka galvenie budžeta izpildītāji apstiprina iestāžu, nodaļu un
struktūrvienību ieņēmumu un izdevumu tāmes.
9. Noteikt, ka budžeta izpildītājiem jānodrošina likumā „Par valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”, likumā „Izglītības
likums”, 28.07.2009. LR Ministru kabineta noteikumos Nr.836 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi” un 29.12.2008. LR Ministru kabineta rīkojumā Nr.882 „Par
fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem” paredzēto
nosacījumu izpilde.
10. Galvenie budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai izdevumi pēc naudas plūsmas
principa nepārsniedz attiecīgajai programmai vai pasākumam tāmē apstiprinātos
pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām
kategorijām.

11. Galvenie budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieņēmumus par sniegtajiem maksas
pakalpojumiem, kā arī speciālā budžeta ieņēmumus (bez ziedojumiem un
dāvinājumiem), kas pārsniedz pašvaldības plānoto apjomu, ar Finanšu komitejas
atzinumu var novirzīt budžetā paredzētās programmas izdevumu papildu
finansēšanai pēc budžeta grozījumu apstiprināšanas Amatas novada domē.
12. Noteikt, ka Finanšu nodaļa var atvērt pašvaldības budžeta asignējumu,
nepārsniedzot saimnieciskā gada budžetā paredzētās summas, proporcionāli
Amatas novada pašvaldības budžeta ieņēmumu izpildei.
13. Noteikt, ka Amatas novada pašvaldības iestāžu, nodaļu un struktūrvienību
vadītāji, organizējot iestādes, nodaļas un struktūrvienības funkciju izpildi, ir
atbildīgi par iepirkuma procedūras ievērošanu atbilstoši likumam „Publisko
iepirkumu likums”.
14. Noteikt, ka Finanšu nodaļa, budžeta ieņēmumu daļas neizpildes gadījumā,
pašvaldības budžeta iestādes var finansēt proporcionāli budžeta ieņēmumu
izpildei.

Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte

Apstiprināts
Amatas novada domes
18.02.2010. sēdē Nr. 3

ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS

ANATAS NOVADA SKUJENES PAGASTA AUTOCEĻA POSMA
SKUJENE – AMATAS ASFALTBETONA SEGUMA IZBŪVE

Iepirkuma identifikācijas Nr. ANP/03

SATURS
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6.
7.
8.

Vispārējā daļa
Informācija par iepirkuma priekšmetu
Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasības
Tehniskais piedāvājums
Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji
Iepirkuma līguma projekts
Iepirkumu komisijas sastāvs un tiesības
Pretendentu tiesības un saistības sakarā ar konkursa
piedāvājumu iesniegšanu.
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1. Pretendenta pieteikums atklātam konkursam
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4
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5
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1. VISPĀRĪGĀ DAĻA
1. Pašvaldības iepirkuma metode ir atklāts konkurss un tas notiek saskaņā ar
„Publisko iepirkumu likumu”
2. Iepirkuma identifikācijas Nr. ANP 2010/03 E
3. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:
Amatas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000957242, „Ausmas”, Drabešu
pagasts, Amatas novads, LV-4101, A/S SEB banka, bankas kods UNLALV2X,
konts Nr. LV52 UNLA 0050 0000 1330 1
4. Pasūtītāja kontaktpersona: Jānis Sekste – Amatas novada labiekārtošanas nodaļas
vadītājs, tel. 29365499.

5. Konkursa izsludināšana: Pasūtītājs izsludina konkursu, ievietojot Iepirkumu
uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv sludinājumu par atklātu konkursu.
Vienlaicīgi šāds sludinājums tiek ievietots arī Amatas novada mājas lapā
www.amatasnovads.lv.
6. Iepirkuma priekšmets: Amatas novada Skujenes pagasts autoceļa posma Skujene –
Amatas asfaltbetona seguma izbūve.
7. Konkursa nolikuma saņemšanas kārtība: ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem,
kuri ir konkursa nolikuma neatņemama sastāvdaļa, var iepazīties un to saņemt
Amatas novada pašvaldībā pirmdienās un piektdienās no 9.00 līdz 17.00. Konkursa
nolikums būs pieejams arī internetā, Amatas novada mājas lapā
www.amatasnovads.lv.
8. Pieprasījumi par papildus informāciju iesniedzami līdz .....
9. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš: pretendenti var iesniegt tikai vienu
piedāvājumu. Piedāvājumu atklātam konkursam var iesniegt darba dienās no 8.00 līdz
17.00 Amatas novada pašvaldībā „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV –
4101. Pasūtītājs garantē, ka līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiks
izpausts. Piedāvājumi, kas nebūs iesniegti noteiktā kārtībā vai tiks saņemti pēc
norādītā termiņa, netiks izskatīti un tiks atdoti iesniedzējam neatvērti.
10. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Atklātam konkursam iesniegtie
piedāvājumi tiks atvērti Amatas novada pašvaldības iepirkumu komisijas sēdē
Amatas novada pašvaldībā 2010. gada ................. plkst . 15.00. Pretendentu
pilnvarotajiem pārstāvjiem ir tiesības piedalīties konkursa piedāvājumu atvēršanā,
uzrādot personas apliecinošu dokumentu, kā arī pilnvaru vai citu dokumentu, kas
apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt pretendentu. Piedāvājumu atvēršanas norise
tiek protokolēta piedāvājumu atvēršanas sēdes protokolā, kurā norāda klātesošo
personu vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu. Norāda katra piedāvājuma iesniegšanas
laiku un piedāvāto cenu. Katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu
apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē
vai darbībā vai ka viņš ir saistīts ar Pretendentu Publisko iepirkumu likuma 23. panta
pirmās un otrās daļas izpratnē.
11. Piedāvājuma derīguma termiņš. Visi konkursa piedāvājumi ir spēkā līdz līguma
noslēgšanai ar konkursa uzvarētāju, bet neilgāk kā 60 dienas no to atvēršanas dienas.
12. Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā,
aizzīmogotā aploksnē ar uzrakstu: „Atklātam konkursam „Amatas novada Skujenes
pagasta ceļa posma Skujene – Amatas asfaltbetona seguma izbūve”, identifikācijas
Nr. ANP 2010/03 E....... . Uz aploksnes jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese,
telefona Nr. Piedāvājumam jābūt sastādītam latviešu valodā, skaidri salasāmam, bez
labojumiem un dzēsumiem. Lapām jābūt numurētām un cauršūtām.

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

13. Konkursa priekšmets – Amatas novada Skujenes pagasta autoceļa posma Skujene –
Amatas asfaltbetona seguma izbūve.
14. Būvdarbu apjomi pēc Ivo Pāsa (būvprakses sertifikāts Nr. 20-4117) izstrādātā

būvprojekta, kura rasējumi un darba apjomi atbilstoši dokumentācijas sarakstam
(pielikums Nr. 3) tiek pievienoti konkursa nolikumam
15. Izcenojot piedāvātos darbus jāparedz:
• visas pretendenta izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu, tai skaitā visi
nodokļi, maksa par energoresursiem un komunālajiem pakalpojumiem;
• neparedzētās izmaksas, kas pretendentam var rasties, izpildot konkursā izsolītos
darbus, jāiekļauj pieskaitāmos izdevumos;
• ja pretendents uzskata, ka darbu apjomos uzrādītā materiālu un mehānismu
patēriņa norma ir neatbilstoša pretendenta piedāvātajai darba tehnoloģijai, tam šie
daudzumi jākoriģē atbilstoši savai vajadzībai;
• pretendentam koptāmē jāparedz neparedzēto darbu apjoms 5% apjomā, samaksa
par kuriem atklāta konkursa uzvarētājam tiks veikta pēc pasūtītāja un
būvuzņēmēja papildvienošanās, uzrādot konkrētus darbus. Ja neparedzētie darbi
nebūs, tad šie 5% paliek pasūtītājam.
16. Pretendentu piedāvātās darbu vienību cenas nemainās un tiks attiecinātas arī uz
iespējamiem neparedzētiem darbiem.
17. Būvdarbu pabeigšanas termiņš – 2010. gada 1. oktobris.
18. Nosacījumi. Katrs pretendents iesniedz tikai vienu piedāvājumu par visu apjomu.
Līgums tiks slēgts par visu apjomu. Pasūtītāja rīcībā atklāta konkursa
izsludināšanas brīdī ir līdzekļi objekta celtniecības uzsākšanai. Ja plānotā objekta
būvniecības finansēšana no pasūtītāja līdzekļiem tiek pārtraukta, pasūtītājs
brīdina darbuzņēmēju par būvdarbu pārtraukšanu objektā.

3.PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) DOKUMENTI UN
KRITĒRIJI
19. Atklātā konkursa pretendents: LR reģistrētas un licenzētas būvfirmas vai likumā
noteiktā kārtībā reģistrētas līgumsabiedrības, kuras atbilst šajā nolikumā
noteiktajām prasībām un attiecībā pret kurām nepastāv normatīvos aktos un šajā
nolikumā noteiktie ierobežojumi piedalīties konkursā.
20. Prasības pretendentiem:
• izpildīto būvdarbu apjoms 2008. gadā ir bijis ne mazāks par Ls 300000;
• iepriekšēja pieredze līdzīga rakstura objektu būvniecībā;
• pašu spēkiem veicamajiem būvdarbu apjomiem jābūt ne mazākiem par 60%
no kopējā būvdarbu apjoma
21. Iepirkuma komisija neizskata pretendenta piedāvājumu vai izslēdz pretendentu no
turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:
• pretendents ir pasludināts par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas stadijā, tā
saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai uzsākta tiesvedība par
pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
• pretendentam ir nodokļu vai sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi;
• likumā noteiktā kārtībā ir konstatēti pretendenta profesionālās darbības
pārkāpumi pēdējo trīs gadu laikā;
• pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā;

pretendentam nav licences vai sertifikāta būvniecības darbu veikšanai;
pretendents, sniedzot atlases dokumentu sējumā pieprasīto informāciju,
norādījis nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas.
22. Pretendentam jāiesniedz šādi atlases dokumenti:
• pretendenta pieteikums atklātam konkursam, kurā ir īsas ziņas par
pretendentu, un kuru paraksta uzņēmuma vadītājs vai pilnvarotā persona;
• rakstiska pilnvara parakstījušai personai uzņemties saistības pretendenta
vārdā;
• uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija;
• licences kopija par uzņēmējdarbību būvniecībā;
• informācija par apakšuzņēmējiem: noteiktie darbu veidi, apakšuzņēmēju
nosaukumi, licenču kopijas noteikto darbu veikšanai;
• līguma izpildei piedāvāto sertificēto būvdarbu vadītāju saraksts ar sertifikātu
kopijām;
• izziņa par 2009. gada izpildīto darbu apjomu;
• izziņa no VID par nodokļu samaksu, izziņas derīguma termiņš – 1 mēnesis;
• uzņēmuma pēdējo divu gadu laikā būvēto līdzīga rakstura objektu sarakstu ar
objekta nosaukumiem, izmaksām, atsauksmēm.
23. Pretendents it atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. Gadījumā, ja iepirkuma
komisija, pārbaudot pretendenta sniegtās ziņas, noskaidro, ka tās neatbilst
patiesībai, pretendents tiek izslēgts no tālākās vērtēšanas un līdzdalības konkursā.
24. Ja pretendents nav iesniedzis visus 22. punktā minētos dokumentus, vai neatbilst
atlases prasībām, tas tiek izslēgts no tālākās vērtēšanas un līdzdalības konkursā.
•
•

4. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
25. Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu, kas sastāv no šādiem dokumentiem:
a. pretendenta pieteikums(pielikums Nr.1 ), kurā norādīta pretendenta
piedāvātā cena visam darbu apjomam;
b. būvdarbu veikšanas grafiks, norādot darbu izpildes laiku (nedēļas);
c. ziņas par būvdarbu garantijas laiku;

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI
26. Iepirkuma komisija vērtē tikai tos pretendentu piedāvājumus, kuri iesniegti
atbilstoši nolikuma prasībām.
27. Piedāvājuma vērtēšana notiek šādā secībā un kārtībā:
• katrs iepirkuma komisijas loceklis aizpilda un paraksta pretendentu atlases
tabulu, kurā norāda katra pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītai
prasībai. Atlases tabulas tiek apkopotas vienā tabulā. Ja iepirkuma komisijas
locekļu vērtējumi atšķiras, tiek ņemti vērā vairākuma vērtējumi. Ja vērtējumi
sadalās vienādi, izšķirošais ir Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vērtējums.
Tiek atlasīti tie pretendenti, kuri saskaņā ar kopējo pretendentu atlases tabulu
atbilst visām nolikumā izvirzītām prasībām. Ja saskaņā ar kopējo atlases

tabulu pretendents neatbilst kādai no konkursa nolikuma izvirzītajām
prasībām, komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības atklātā konkursā;
• katrs iepirkuma komisijas loceklis aizpilda un paraksta tehnisko piedāvājumu
atbilstības tabulu, kurā norāda katra piedāvājuma atbilstību konkursa
nolikumā norādītajam darba uzdevumam. Atbilstības tabulas tiek apkopotas
vienā tabulā. Ja kādā no vērtējuma pozīcijām Iepirkuma komisijas locekļu
vērtējumi atšķiras, tiek ņemti vērā vairākuma vērtējumi. Ja vērtējumi sadalās
vienādi, izšķirošais ir iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vērtējums. Ja
saskaņā ar kopējo atbilstības tabulu pretendenta piedāvājums neatbilst
nolikumā norādītajam darba uzdevumam vai tehniskā piedāvājumā nav
norādīta visa informācija, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no
turpmākās darbības konkursā;
• piedāvājuma vērtēšanas laikā katrs iepirkuma komisijas loceklis aizpilda un
paraksta piedāvājumu vērtēšanas tabulu, kurā novērtē katru piedāvājumu
atsevišķi. Piedāvājumu vērtēšana un salīdzināšana notiek, izmantojot iepriekš
sastādītu vērtēšanas tabulu.
28. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: tehniskajam projektam atbilstošs
piedāvājums ar viszemāko cenu.
29. Katrs komisijas loceklis dod katram piedāvājumam galīgo vērtējumu. Komisijas
locekļu aizpildītās tabulas komisija apkopo vienā tabulā.
30. Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu
vērtēšanu Iepirkuma komisija veic atklātā sanāksmē.
31. 5 dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt līgumu vai izbeigt cenu
aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu, pasūtītājs ievieto atbilstošu
paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv un Amatas
novada mājas lapā www.amatasnovads.lv .

6. IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS
7.
32. Iepirkuma līguma projekts ir pievienots šim nolikumam kā pielikums Nr.2
33. Pasūtītājs pieņem lēmumu par līguma slēgšanu, un šo lēmumu tas īsteno
privāttiesiskā ceļā – noslēdzot iepirkuma līgumu. Iepirkuma līgumu slēdz uz
pretendenta piedāvājuma pamata un saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentu
noteikumiem, tāpēc līguma iepirkuma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar
nolikumā vai uzaicinājumā ietvertā līgumprojekta noteikumiem.

7. IEPIRKUMA KOMISIJAS SASTĀVS UN TIESĪBAS
34. Iepirkuma komisija ir izveidota ar Amatas novada pašvaldības sēdes lēmumu Nr.
6 no 2009.gada 28. oktobra .
Katrs atklāta konkursa komisijas loceklis pēc to pretendentu saraksta nolasīšanas, kuri
iesnieguši atklāta konkursa piedāvājumus un pirms atklāta konkursa piedāvājumu

atvēršanas paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka
viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā.
35. Ja atlases dokumentu vai konkursa piedāvājumu izvērtēšanas laikā komisijai ir
nepieciešams precizēt piedāvājumā iekļauto informāciju, komisija pretendentam
nosūta rakstveida informācijas pieprasījumu, ko paraksta komisijas priekšsēdētājs.
36. Konkursa komisija ir lemtspējīga, ja komisijas sēdē piedalās vismaz 2/3 komisijas
locekļu.
37. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolus paraksta visi sēdē klātesošie
komisijas locekļi.
38. Komisijai ir tiesības izvērtēt piedāvājumu un noteikt, kurš no pretendentiem
iegūst tiesības slēgt līgumu. Komisijai ir tiesības noteikt citu uzvarētāju šā
nolikuma 21. p. noteiktajos gadījumos vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu.
39. Komisija neuzņemas nekādu atbildību par izdevumiem, kas radušies
Pretendentam sakarā ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
40. Visi jautājumi, kas netiek regulēti nolikumā, tiek izlemti LR tiesību aktos
noteiktajā kārtībā.

8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN SAISTĪBAS SAKARĀ AR KONKURSA
PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANU

41. Pretendenta iesniegts atklāta konkursa piedāvājums nozīmē, ka Pretendents
pilnībā ir sapratis un pieņēmis atklāta konkursa noteikumus, un tie nenostāda
pretendentu
neizdevīgā stāvoklī attiecībā pret pārējiem atklāta konkursa
dalībniekiem.
42. Pretendentiem ir visas „Publiskā iepirkumu likumā” noteiktās tiesības.
43. Katrs pretendents iesniedz tikai vienu piedāvājumu.
44. Līdz piedāvājuma iesniegšanas beigām jebkurš pretendents var atsaukt savu
piedāvājumu. Atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz tālāku līdzdalību
konkursā.
45. Pretendents ir atbildīgs par iesniegto ziņu patiesumu. Ja konkursa komisija
konstatē nepatiesu ziņu iesniegšanas faktu, tad pretendents no tālākās līdzdalības
konkursā tiek izslēgts.

Konkursa nolikumam pievienots:
-

Pielikums Nr.1 – pieteikuma veidlapa;
Pielikums Nr.2 – līguma projekts;
Pielikums Nr.3 – Darba apjomu saraksti, tehniskā projekta galvenie
rasējumi.

Pielikums Nr.1.
(tiek sastādīts uz pretendenta veidlapas)
PRETENDENTA PIETEIKUMS ATKLĀTAM KONKURSAM

Ar šo piedāvājumu apliecinām savu dalību atklātā konkursā „Amatas novada Skujenes
pagasta ceļa posma Skujene- Amatas asfaltbetona seguma izbūve”, identifikācijas Nr. ANP
2010/03, ko rīko Cēsu rajona Skujenes pagasta padome, “Gaismas”, Skujenes pag., Cēsu raj.,
LV-4143.

Pretendenta nosaukums:________________________________________________

Reģistrācijas numurs un datums:_________________________________________

PVN maksātāja reģistrācijas numurs un datums:_____________________________

Juridiskā adrese:______________________________________________________

Amatpersona:________________________________________________________
(amatpersonas ieņemamais amats, vārds, uzvārds, personas kods)

Piedāvājuma iesniegšanai, pārstāvniecībai atklātā konkursā, līguma noslēgšanai pilnvarotā
persona:

___________________________________________________________________
( ieņemamais amats, vārds. uzvārds, personas kods)

Bankas rekvizīti:_____________________________________________________

Mēs piedāvājam veikt „Priežu un Nākotnes ielu rekonstrukcija, stāvlaukuma izbūve Cēsu
rajona Skujenes pagastā” saskaņā ar projekta dokumentāciju un atklātā konkursa
nosacījumiem par summu:
___________________________________________________________________
( summa skaitļos un ar vārdiem, bez PVN 21%)
Pielikumā koptāme.
Apņemamies „Priežu un Nākotnes ielu rekonstrukcija, stāvlaukuma izbūve Cēsu rajona
Skujenes pagastā” pabeigt un nodot līdz_______________________
Apstiprinām, ka esam iepazinušies un atzīstam par pareiziem atklāta konkursa noteikumus,
tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav, mēs piekrītam piedalīties atklātā
konkursā un garantējam konkursa prasību izpildi.
Ar šo apstiprinām, ka mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kāds ir noteikts
atklāta konkursa nolikumā, šim pieteikumam ir pievienoti visi atklāta konkursa nolikumā
norādītie dokumenti un materiāli. Mēs garantējam iesniegto dokumentu un informācijas
patiesumu.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs (pilnvarotā persona)

_______________________________________
( vārds, uzvārds un paraksts)
Z.V.
Pielikums Nr. 2
projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. _____

Amatas novada pašvaldībā
2010. gada ... . .............

Amatas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000957242, juridiskā adrese: „Ausmas”,
Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101, turpmāk saukts Pasūtītājs, Amatas novada
pašvaldības priekšsēdētājas Elitas Eglītes personā, kura rīkojas saskaņā ar Amatas novada
pašvaldības nolikumu, no vienas puses un (uzņēmums,
uzņēmējsabiedrība)_________________________, reģ. Nr.____________________,
turpmāk saukts – Darbuzņēmējs, kura vārdā rīkojas tā direktors (vadītājs) vai viņa pilnvarotā
persona______________________________, kas darbojas uz uzņēmuma
(uzņēmējsabiedrības) statūtu pamata, no otras puses, noslēdz šāda satura līgumu:
I. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1. Pasūtītājs uzdod, bet Darbuzņēmējs apņemas līdz 2010. gada 30.jūnijam veikt „Amatas
novada Skujenes pagasta autoceļa posma Skujene – Amatas asfaltbetona seguma izbūve”
atbilstoši
izstrādātajam tehniskajam projektam, saskaņā ar LR 10.08.1995.g.
“Būvniecības likumu”, LR Ministru kabineta 01.04.1997.g. noteikumiem Nr. 112

“Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem LR spēkā esošiem normatīvajiem un tiesību normu
piemērošanas aktiem.

II. LĪGUMA CENA UN TERMIŅI
2. Par šī līguma 1. punktā minēto būvdarbu veikšanu “Pasūtītājs” apņemas samaksāt
“Darbuzņēmējam” Ls ___________ , tai skaitā PVN Ls ________ atbilstoši līgumam
pievienotajam darbu izmaksu kopsavilkumam un tam pievienotajām lokālām tāmēm, kas
atbilst atklāta konkursa piedāvājumam . Līguma darbības laikā darbu vienību cena
nemainās. Pamatdarbu izmaksās ir iekļautas visu palīgdarbu izmaksas.
3. Visu līgumdarbu izpildes termiņš ir 2010.gada 30.jūnijs, atbilstoši “Darbuzņēmēja”
izstrādātam būvdarbu veikšanas grafikam.
4. Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai būvdarbu izpildei
vai apmaksas termiņa beigām.
5. “Pasūtītājam” ir tiesības veikt projektā izmaiņas, kas jāsaskaņo ar projekta autoru, kas
savukārt uzliek par pienākumu „Darbuzņēmējam” izpildīt no „Pasūtītāja” nodotos
papildus darbus. Papildus darbi, kas nav ietverti līguma darbu apjomos, jānoformē ar
atsevišķu aktu un protokolu, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. Papildus darbi tiek
veikti pēc abpusēji apstiprinātas kalkulācijas pēc līguma vienību cenām vai to
analogiem.
6. „Darbuzņēmēja” piedāvājumā ietvertie neparedzētie darbi ir „Pasūtītāja” rezerve 5.
punktā norādīto papilddarbu veikšanai. Ja šādu būvdarbu nepieciešamība nav
dokumentāli pamatota, paredzētā rezerve var palikt neizmantota.

III. DARBA APMAKSA UN NORĒĶINA KĀRTĪBA
„Pasūtītājs” apņemas nodrošināt būvniecības finansēšanu šādā kārtībā:
„Pasūtītājs” apņemas „Darbuzņēmējam” samaksāt 15 dienu laikā pēc darbu pabeigšanas
( pēc objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas).
IV. PUŠU PIENĀKUMI
7. „Pasūtītāja” pienākumi:
7.1. Nodrošināt būvniecību ar projekta dokumentāciju.
7.2.

Celtniecības

laikā

objektā

veikt

tehnisko

uzraudzību

par

būvdarbu

un

būvizstrādājumu kvalitāti.
7.3.

Būvniecības laikā saskaņot ar būvprojekta autoru visas būvprojektā nepieciešamās

izmaiņas.

7.4.

Pieņemt no „Darbuzņēmēja” izpildītos darbus saskaņā ar projekta dokumentāciju,

būvniecības normatīviem un noteikumiem.
7.5.

Nodrošināt būvatļaujas saņemšanu likumā noteiktā kārtībā.

7.6.

No „Pasūtītāja” puses izpildīto būvdarbu kontrolei un pieņemšanai tiek nozīmēts

sertificēts būvuzraugs un noslēgts līgums par autoruzraudzību.
8.

„Darbuzņēmēja” pienākumi:

1.1. Veikt būvniecību saskaņā ar apstiprināto projektu, nodrošināt celtniecības pabeigšanu
un objekta nodošanu ekspluatācijā līgumā noteiktajā termiņā.
8.2. Veikt būvniecību labā kvalitātē, saskaņā ar būvniecības normatīviem un
noteikumiem.
8.3.

Nodrošināt objektu ar būvprojektā paredzētajiem sertificētiem atbilstošas kvalitātes

materiāliem un izstrādājumiem.
8.4. „Darbuzņēmējs” uzņemas atbildību par darba drošības tehnikas un ugunsdrošības
noteikumu ievērošanu celtniecības darbu procesā un par šo noteikumu neievērošanas
sekām objektā, noslēdzot civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un līgumu par
visu celtniecības risku apdrošināšanu.
8.5. „Darbuzņēmējs” būvniecības laikā uz sava rēķina organizē būvdarbu elektroapgādi,
ūdensapgādi un kanalizācijas ūdeņu novadīšanu, būvlaukuma uzturēšanu kārtībā, būvgružu
novākšanu un utilizāciju, kā arī atbild par objekta apsardzi.
8.6.

„Darbuzņēmējs” nodrošina objektā pilnvarota sertificēta darbu vadītāja klātbūtni un

piesaista citu darbu veikšanai izsoles piedāvājumā uzrādītos apakšuzņēmējus. Citu
apakšuzņēmēju piesaistīšana ir jāsaskaņo ar „Pasūtītāju”.
V. PUŠU ATBILDĪBA
5.
6.
7.

Nav pieļaujama vienpusēja līguma laušana, izņemot šajā līgumā paredzētajos
gadījumos
„Darbuzņēmēja” pienākums ir atlīdzināt „Pasūtītājam” un trešajām personām tos
zaudējumus, kurus viņš nodarījis ar savu darbību vai bezdarbību.
Ja „Darbuzņēmējs” nepilda līgumdarbus noteiktos termiņas, tas maksā “Pasūtītājam”
soda naudu 0,5% no laikā neizpildīto darbu summas par katru nokavēto dienu.

8.

9.

Ja „Pasūtītājs” neveic maksājumus par paveiktiem līgumdarbiem noteiktos termiņos,
tas maksā „Darbuzņēmējam” soda naudu 0,5% no neatmaksātās summas par katru
nokavēto dienu.
Soda naudas nomaksa neatbrīvo no līgumā paredzēto saistību izpildes.

VI. SEVIŠĶIE NOTEIKUMI
6.1. „Darbuzņēmējs” garantē savu un apakšuzņēmēju izpildīto būvdarbu kvalitāti 2 gadu
laikā pēc darbu pabeigšanas un nodošanas.
6.2. Garantijas termiņas atklātie defekti, kas radušies „Darbuzņēmēja” vainas dēļ, tiek
likvidēti par “Darbuzņēmēja” līdzekļiem defektu aktā norādītajos termiņos. Par termiņu
neievērošanu „Darbuzņēmējs” maksā „Pasūtītājam” soda naudu 0,5% apmērā no
defekta novēršanas izmaksas par katru kavēto dienu.
6.3. „Pasūtītājam” ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja „Darbuzņēmējs” nepilda vai
atsakās pildīt līgumu vai kādu tā daļu, vai arī nepilda darbus kvalitatīvi un noteiktos
termiņos.
6.4. Visi papildinājumi, priekšlikumi un precizējumi, kas radušies šī līguma izpildes gaitā,
tiek noformēti ar vienošanās protokolu, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.
6.5. „Darbuzņēmējs” iesniedz „Pasūtītājam” visu celtniecības risku civiltiesiskās
apdrošināšanas polises kopijas uz visu šī līguma summu.
VII. ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI

7.

Puses tiek atbrīvotas no materiālās atbildības par pilnīgu vai daļēju šī līguma saistību
neizpildīšanu, ja tā radusies nepārvaramu spēku darbības iespaidā, kas iestājušies pēc
līguma noslēgšanas ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus līgumslēdzējas puses nevarēja
paredzēt un novērtēt.

VIII. STRĪDU IZSKATĪŠANA
8.1

Visi strīdi un domstarpības, saistītas ar līguma izpildīšanu, tiek noregulētas, pusēm
savstarpēji vienojoties. Pusēm nevienojoties, strīdi tiek izskatīti tiesā.
Šis līgums sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā, abiem eksemplāriem ir vienāds
juridiskais spēks.
IX. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

